ByMenigheten - Sandnes

!

Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDSDAG (Ekstraordinært møte)
Sted:
Menighetskontoret
Tid:
Lørdag 11. januar 2014 kl 09:00-15:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest og referent), Kari Sinnes, Reidun Aalstad,
Vigdis Norheim, Hans Lie
Forfall: Finn Stangeland, Eirik Thorsen(vara)

!
Åpning - «Vi D(v)eler» - lytting til Ordet og deling i grupper og plenum fra 2 Kor 4,1-18
!

Sak 1/2014: Egypt-tur med Åpne Dører og Expo 2013
Oppfølging av disse sakene fra tidligere. Monica Straume og Magnus Straume var bekreftet som
deltakere. Ingen fra MR finner anledning. Vedtak: Vidar utfordrer Vigdis Hadland om å delta og gå inn
i misjonsutvalg. (Vigdis har takket ja til utfordringen.)
Oddbjørn Folde og Hans Lie deltar på Expo 2013. (Reidun Aalstad har takket nei.)
BMS betaler reise og opphold, deltakere betaler mat.

!

Sak 2/2014: Støtte til Bømlo-prosjekt (Oppfølging sak 55/2013)

Brev ankommet fra disippelgjøringsprosjekt i Bømlo om evt. støtte også i 2014.
Dette prosjektet ble innvilget 25000 kr. i 2013, men bare deler av beløpet ble sendt. Oddbjørn har
sendt brev til Jone Røksund om at det ikke blir innvilget noen ny støtte, men at de kan få utbetalt det
resterende beløpet for 2013 nå i 2014. Dette blir da det siste de mottar fra oss. Vi utbetaler på basis av
kvitteringer/regning fra dem.

!

Sak 3/2014: ByMenigheten - Orientering om prosesser - status pr. nå - Begynnende tanker om

veier og scenarier videre
Menighetsrådsdagen hadde først og fremst til hensikt å gi MR tid og anledning til å orientere ny
hovedprest/daglig leder Vidar Bakke om det som har skjedd i ByMenigheten de siste årene, status pr. i
dag, dele drømmer og sammen begynne prosessen med å snakke om veier videre, se på ulike
mulighets-scenarier. En rekke saker og spørsmål ble diskutert, stikkordsmessig: Drømmer for 2014,
ByMenigheten på Ganddal (Stokki-visjonen), ByMenigheten Sandnes (Storåna-visjonen),
ByMenigheten i Dnk, vår egenart som disippel- og nettverksmenighet, konfirmanter i BMS,
invitasjonen fra Prosten om Smeaheia, ungdomsarbeid i Sandnes, spørsmålet om evt. kirkebygg i
framtiden og mulig lokalisering for dette.
Her vil vi bare i korthet gjengi noen «premisser» som ligger til grunn for videre arbeid, slik det
kom fram på møtet:

!

- Også en valgmenighet for hele Sandnes vil naturlig ha ett eller flere geografiske tyngdepunkt, fordi
det handler om å bygge relasjoner i nærmiljøet. Både historisk og pr. i dag har ByMenigheten et
særlig tyngdepunkt på Ganddal. Vi har samtidig også medlemmer fra et større geografisk område.
Mange av de voksne er knyttet opp til menigheten gjennom cellegrupper og tjenesteoppgaver, og vi
har barn som er aktive i barnearbeidet selv om de ikke bor på Ganddal. I overskuelig framtid vil
Ganddal fortsatt være et naturlig tyngdepunkt. Vi kan ønske å utvide virksomheten og komme
videre. Men vi ønsker også å være ærlig på hva vi er og ikke bare hva vi skal bli. Er det ikke mulig
for en valgmenighet med en egen profil og egenart å engasjere seg inn i en bydel, da er det ikke
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mulig for ByMenigheten å være noe sted. Det må være legitimt å engasjere seg lokalt på vegne av
ByMenigheten. Stabsressurser (jfr. prest og ungdomspastor) vil kunne vurderes brukt på nye steder.
Dette vil likevel forutsette et engasjement blant egne medlemmer for å gå videre.

- Prosessen og drøftelsene som har vært med Ganddalen menighet, prost (og i første fase Gand)

!

fortsetter med utgangspunkt i avklaringene som allerede ble gjort i forrige runde. Det er ønskelig å
få på plass en skriftlig avtale som tydeliggjør samarbeidspunkter, bl.a. knyttet til konfirmantarbeid
og barne- og ungdomsarbeid, basert på gjensidig respekt for hverandres egenart. For høsten 2014/
våren 2015 blir det fortsatt invitert til en egen konfirmantgruppe i ByMenigheten, men samarbeidet
med Ganddalen fortsetter som i dag.

- Dersom det fortsatt er aktuelt, går Oddbjørn og Vidar videre i samtaler med Smeaheia om mulig

!

samarbeid som et konkret uttrykk for vår nettverkstenkning. (Må forankres i mer enn stab.)

- Invitasjon fra Sandnes menighet til ungdomsarbeid i sentrum? MR er avventende til en slik

!

invitasjon i påvente av ny ungdomspastor på plass og utviklingen i DIG-arbeidet.

- ByMenigheten og bygg. MR finner det naturlig at det blåses liv i en byggekomité igjen, først og

!

fremst for å avklare om det har kommet nye muligheter og alternativer på banen siden sist. Vidar
Bøhn, Åge Kolstø og Gunnar Tveit utfordres til å danne en komité.

- I månedene som kommer vil en viktig del av Vidars jobb være å lytte til det som rører seg i

!

menigheten med hensyn til veivalg framover: Invitere seg til cellegrupper, ha samtaler med celleledere og møte tjenestegrupper/tjenesteledere.

- Vidar prioriterer også relasjonsbygging i møte med andre menigheter/forsamlinger og strukturene i

!
!
!

Dnk. Søke å møte spørsmål og evt. usikkerhet rundt BMS åpent og lyttende, men også være tydelig
på MR´s ståsted i dag.
Ref. Vidar M. Bakke

Neste ordinære møte tirsdag 25. januar 2014 kl 19.00 – 22.00 hos Oddbjørn.
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